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VINNE
Den første spilleren som klarer å flytte sine 4 
poengbrikker HJEM, har vunnet!

FØRSTE GANG DERE SPILLER
Sett inn 2 sideskinner på hver bane, som vist 
nedenfor.

FORBEREDELSER
1.  Fest én eller flere baner på det blå målbrettet.

Brettene har 2 sider, slik at dere har 4 spill å 
velge mellom.

2.  Bygg banen i samsvar med hvor 
mange spillere dere er.

OPPSTILLING FOR 4 SPILLERE

OPPSTILLING FOR 3 SPILLERE

TO SPILLERE

INNHOLD
 2 målbrett

4 baner

Brettene har 2 
sider, slik at dere 
har 4 spill å velge 
mellom.

4 poengbrett

8 sideskinner 

3 blokkeringsskinner

16 store spillebrikker, 16 små poengbrikker

Fest skinnene slik at fargen på banen 
syns gjennom hullene oppå.

Vipp banen rundt 45˚ for å 
sette endene av skinnene inn 
i hullene.

Løft opp målbrettet, slik  
at det er enklere å få  
endene av skinnene  
inn i hullene.

SKLIREGLER 
Du har ikke lov til å passere feillinjen med hånden 
når du sklir spillebrikkene!

Hvis dette skjer, er spillebrikken ute i resten av 
denne runden.

GJØR DERE KLARE...
1.  Velg banefarge og ta spillebrikkene og 

poengbrettet med samme farge.

2.  Still opp de 4 spillebrikkene foran deg.

3.  Varm opp for å sikre at skliteknikken er inne. 

4.  Still opp de fire poengbrikkene dine i START-
feltet på poengbrettet.

5.  Hvis dette er aller første gang dere spiller, 
følger dere reglene for Spill 1. Når dere har 
behov for forandring, bruker dere målbrettene 
med andre farger.

Her fester dere en blokkeringsskinne.  
Les Slik fester dere blokkeringsskinner.

Feillinje

Her fester dere en blokkeringsskinne.  
Les Slik fester dere blokkeringsskinner.

SPILLVEILEDNING

SLIK FESTER DERE 
BLOKKERINGSSKINNER

Sett inn 
blokkeringsskinnene 
på samme måte som 
baneskinnene.
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SPILL 1: 
FØRST HJEM
Målet med spillet:   
Å være den første spilleren 
som klarer å flytte alle 
poengbrikkene HJEM.

Hvem begynner?
  Den yngste spilleren begynner. Spilleren til 

venstre for den yngste er nestemann.

Under din tur:
  Skli en av spillebrikkene dine langs banen og 

inn på målbrettet.

  Sikt på målsirkelen med flest poeng – 5-tallet i 
midten er blinken. 

  Du kan slå ut andre spillebrikker på veien, men 
også dine spillebrikker kan bli slått ut.

Hvis spillebrikken din
  Stopper i banen eller den nesten er inne på 

målbrettet, lar du den ligge. Forsøk å slå den 
inn på målbrettet med en annen spillebrikke 
neste gang det er din tur.

  Stopper i banen til en annen spiller eller blir 
slått over ende, uansett når, fjerner du den for 
denne runden.

  Lander eller blir slått inn hvor som helst på 
et SORRY!-felt. eller går ut av brettet i et av 
hjørnene, fjerner du den for denne runden.

•   Flytt poengbrikken din med flest 
poeng tilbake til START. 

•   Alle spillebrikker som står på 
feltet HJEM [HOME], er trygge. 

•   Hvis alle spillebrikkene står 
på START, behøver du ikke å 
foreta deg noe mer.

  Runden er over når alle spillere har brukt 
opp sine fire spillebrikker.

  Sjekk hvor hver av spillebrikkene er  
havnet, og tell poengene for hver enkelt  
av dem (se Poeng).

POENG
  For hvert poeng en spillebrikke får, flytter du en 

poengbrikke ett felt oppover på poengbrettet.

  Du kan bare flytte en poengbrikke til feltet HJEM 
[HOME] hvis du får nøyaktig riktig antall poeng.

  Enhver spillebrikke som havner i en målsirkel, 
skårer det antall poeng som vises i denne 
sirkelen. Hvis spillebrikken befinner seg mellom 
to målsirkler, gjelder det største tallet.

  Enhver spillebrikke som tipper mellom banen 
din og målbrettet, får 1 poeng.

 Eksempel på poengbrett 

SPILL 2: 
RETT HJEM
Alle reglene for Spill 1 
gjelder også her, med 
unntak av følgende:

Hvis spillebrikken din
  Sklir eller blir slått inn i 

midten av målbrettet: 

 • Fjern spillebrikken resten av runden.

 •  Flytt hvilken som helst av poengbrikkene 
dine til feltet HJEM [HOME].

  Står delvis, men ikke fullstendig, i midten av 
målbrettet:

 • La brikken bli stående.

 •  Hvis den står samme sted når runden er 
over, skårer spillebrikken 4 poeng.

FERDIG MED RUNDEN?
  Fjern alle brikkene fra banen og start neste 

runde.

  Spilleren til venstre for den som startet forrige 
runde, starter denne runden.

VINNE
Når en hvilken som helst runde er slutt, har 
spilleren som har flyttet alle fire poengbrikker til 
feltet HJEM [HOME], vunnet spillet!

SPILL 3:  
SORRY!
Alle reglene for Spill 1  
gjelder også her, med  
unntak av følgende:

Hvis spillebrikken din
  Sklir eller blir slått inn i 

midten av målbrettet: 
 • Fjern brikken resten av runden.
 •  Flytt den av poengbrikkene som har flest 

poeng, tilbake til START.
 •  Hvis alle poengbrikkene fortsatt står på 

START, behøver du ikke å foreta deg noe mer.
  Berører sirkel nummer 4, 5 eller 6:

 •  Flytt hvilken som helst av poengbrikkene dine 
4, 5 eller 6 plasser.

  Står delvis, men ikke fullstendig, i midten av 
målbrettet:

 • La brikken bli stående.
 •  Hvis den står samme sted når runden er over, 

skårer spillebrikken 4, 5 eller 6 poeng.

SPILL 4: 
FAREFELT
Alle reglene for Spill 1 
gjelder også her, med 
unntak av følgende:

Hvis spillebrikken din
  Lander eller blir slått inn 

på hvilken som helst del av farefeltene:
•  Fjern spillebrikken resten av runden.
•  Brikken skårer ingen poeng.

ANDRE SPILLVARIANTER
Hekt baner i hverandre og forsøk å spille med 
disse oppsettene:

1 SPILLER
Øvelse gjør mester! Sett opp favorittspillet ditt, og 
se hvor mange runder du bruker på å flytte alle 
poengbrikkene dine til feltet HJEM [HOME].

SPRØTT HJØRNE, 2 SPILLERE

Blokkeringsskinner Blokkeringsskinner

Brukes  
som feillinje

Brukes  
som feillinje

Blokkeringsskinner

BlokkeringsskinnerBrukes  
som feillinje

ÉN MOT ÉN, 2 SPILLERE

Blokkeringsskinner

Blokkeringsskinner

Brukes som 
feillinje

TREDOBBEL BANE, 2–4 SPILLERE

Brukes  
som feillinje

Blokkeringsskinner

Blokkeringsskinner

FIREDOBBEL BANE, 2–4 SPILLERE

SLIK HEKTER DU BANER I HVERANDRE

Enden av banen 
sett fra siden




